
Vækstkaution
Vækstkaution
Vækstkaution er en tabskaution, som dækker finansieringsinstitutters tab på erhvervsfinansiering. 
Kan anvendes af alle finansieringsinstitutter til virksomheder i alle brancher og til alle finansierings-  
produkter. 

Målgruppe 
Virksomheder, som finansieringsinstitutterne finder kreditværdige, men som har for få sikkerheder.
 
Virksomhedsstørrelse 
Små og mellemstore virksomheder (SMV) med op til 250 ansatte.
 
Finansieringsprodukter
Kan anvendes til alle finansieringsprodukter, herunder lån, kreditter, betalings- og arbejdsgarantier, 
leasing og remburs.
 
Kreditvurdering
Kreditvurderingen af virksomheden varetages alene af finansieringsinstituttet.

Dækning
Optil 75 pct. af restgælden på finansiering op til 2 mio. kr. Vækstkaution nedskrives lineært over  
finansieringens løbetid.

Garantipræmie
Stiftelsespræmien er på 1,5 pct. og betales af det anmeldte finansieringsbeløb. Herudover betales 
en løbende præmie årligt forud. Præmien udgør 2,0 pct. af det anmeldte finansieringsbeløb i 
stiftelsesåret. Efterfølgende bliver det årlige præmiebeløb beregnet som første års præmiebeløb 
lineært reduceret over resten af kautionens løbetid. Hvis kautionen har en løbetid på fx fem år, 
bliver præmiebetalingen i år 2 derfor på 80 pct. af første års præmiebeløb, i år 3 på 60 pct., i år 4 
på 40 pct. og i år 5 på 20 pct.

Eksisterende finansiering
Vækstkaution kan ikke anvendes til eksisterende finansiering eller ved indfrielse eller omlægning af 
finansiering, uanset om finansieringen er ydet til den ansøgende virksomhed, en koncernforbun-
det virksomhed, virksomhedsejeren eller virksomhedsejerens nærtstående.

Anmeldelse af finansiering
Når finansieringsinstituttet har bevilget finansieringen skal den anmeldes til Vækstfonden  
via www.vf.dk. 

Vækstfondens ekspedition
Vækstfonden skal godkende anmeldelsen, hvilket normalt sker inden for 5 bankdage, medmindre 
Vækstfonden har brug for yderligere oplysninger.

Sikkerhed
Det forudsættes, at virksomhederne stiller sædvanlige sikkerheder ud over Vækstkautionen. Ved 
tab skal sikkerhederne realiseres, og Vækstfonden skal modtage 75 pct. af provenuet. Vækstfond-
ens andel anvendes dog til at medfinansiere kautionsudbetalinger til finansieringsinstituttet.

Udbetaling
Vækstkaution udbetales straks ved påkrav fra finansieringsinstituttet.

Udbetaling
Ved tab op til 26,7 pct. på en finansieringsportefølje med Vækstkaution vil kautionsdækningen 
være på 75 pct. Ved tab på over 26,7 pct. vil den samlede garantidækning blive gradvis reduceret.
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